TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi
Uspešna sezona v Termah Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba
TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:
a) Količinski pokazatelji v obdobju januar – september
V devetmesečju 2009 so gosti ustvarili v nastanitvenih objektih Term Čatež skupno 571.824
prenočitev (v devetmesečju 2008: 539.686), kar predstavlja za 6% več kot v enakem
obdobju preteklega leta; domači gosti so ustvarili 351.130 prenočitev, kar pomeni 6,7% več
kot v enakem obdobju preteklega leta, medtem ko so tuji gosti ustvarili 220.694 prenočitev,
kar pomeni 4,8% več glede na devetmesečje 2008. Največji delež pri tujih prenočitvah
predstavljajo prenočitve italijanskih gostov in prenočitve hrvaških gostov. Delež tujcev v
skupnih prenočitvah znaša 38,6%, v prenočitvah hotelskih gostov (brez kampa) pa 47,5%.
Povprečna zasedenost hotelskih postelj je bila 60%.

Obisk gostov v termalnih in ostalih bazenih, merjen s številom kopalcev, beleži v
devetmesečju 2009 porast glede na enako obdobje preteklega leta (3,6 %). Zabeležili smo
807.338 kopaliških vstopov (lani 766.711 kopaliških vstopov).
b) Izkaz poslovnega izida v obdobju januar – avgust
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Obdobje

v tisoč EUR
01.01.-31.08.
2009

Postavka
Poslovni prihodki
Poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni izid
Dobiček pred davki
Davek od dobička
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

22.402
-16.978
5.424
-777
4.647
-976
3.671

01.01.-31.08.
2008

21.113
-16.241
4.872
-484
4.388
-965
3.423

Indeks
09/08

106,11
104,54
111,33
160,54
105,90
101,09
107,26

Skupina prihodkov iz prodaje se je v obdobju januar -avgust 2009 v primerjavi z enakim
obdobjem preteklega leta povečala za 6,1%.
Rast dobička iz poslovanja znaša 11,3%, višina ustvarjenega dobička iz poslovanja pa znaša
5.424 tisoč EUR.
Po odbitkov finančnega izida in davka na dobiček znaša čisti dobiček družbe Terme Čatež

d.d. za osemmesečno obdobje tekočega leta 3.671 tisoč EUR in je za 7,3% višji od
ustvarjenega čistega dobička v enakem obdobju preteklega leta.
Dobri rezultati primerjalnega obdobja leta 2009 so zagotovo odraz pestre ponudbe ter
številnih novosti v Termah Čatež, ki jih navajamo spodaj.
V jesenskih mesecih ponujamo kopalcemi številne vodne užitke v razširjeni zimski
Termalni rivieri, ki s ponudbo atrakcij navdušuje prav vse generacije.
V letošnjem letu so gostje lahko preživljali počitnice malo drugače, in sicer kot pravi
indijanci, saj smo ob atraktivni lokaciji ob jezeru postavili indijansko vas s 25 šotori. Vas je
idealna za družinske počitnice, šolske izlete, team building programe, šole v naravi in druge
avanturistične dogodivščine. Razširili smo kamp s 40 novimi prostori za kampiranje in 30
novimi superior apartmaji, ki so še posebej primerni za družine.
V poletnih mesecih smo s povezovalnim mostom združili poletno in zimsko Termalno
riviero. Ko se je sonce skrilo za oblake, so tako lahko kopalci izkoristili možnost prehoda
preko povezovalnega mostu v zimsko Termalno riviero in kljub slabemu vremenu
nadaljevali z odkrivanjem vodnih atrakcij – toboganov, gusarske ladje, bazena z valovi...
V Aquapark hotelu Žusterna*** v Kopru smo ponudbo namestitve razširili z novimi
družinskimi sobami, prenovili notranji bazenski kompleks in fitness. Tamkajšnji gostje se
lahko odslej razvajajo v novem salonu tajskih masaž, medtem ko se najmlajši zabavajo v
mini casinoju.

Čatež, 01.10.2009

Uprava

